
Dodatok č. 5/2011 
k zmluve č. 140/2006 o dodávke stravy 

 
 
 
 

Zmluvné strany 
 
Dodávateľ:                                         Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
                                                             Sídlo: Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
                                                             Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner, starosta 
                                                             Bankové spojenie: VÚB Bratislava-Dúbravka 
                                                                                            č. účtu: XXXXXXXXXX/XXXX 
                                                                                            VS: XXXXXX 
                                                              IČO: 603 406 
                                                              DIČ: 2020919120 
                                                               ( ďalej len „dodávateľ“ )  
 

a 
 
Odberateľ:                                          Detské súkromné zariadenie Svetielko, s.r.o. 
                                                              Sídlo: Púpavová 8, 841 04 Bratislava   
                                                              Štatutárny zástupca: Ing. Michaela Moyzesová,  
                                                                                                konateľ 
                                                              IČO: 43 964 273     
                                                               ( ďalej len „odberateľ“ )  
 
(dodávateľ a odberateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 
 
 

Čl. I 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zmluve č. 140/2006 o dodávke stravy v znení 
dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 (ďalej len „Zmluva“) v zmysle Čl. VII ods. 1 Zmluvy, čím sa mení 
Zmluva v Čl. IV „Výška stravného“. 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie Čl. IV Zmluvy sa mení a znie takto:  
        
1. Výška stravného vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Dúbravka č. 10/2009 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov  v  školách  a  školských  zariadeniach,  na  ktorom  sa  uznieslo  Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 08.12.2009. V zmysle § 5 ods. 3 
tohto nariadenia sú príspevky na nákup potravín na jeden deň pre dieťa materskej školy 
spolu 1,19 €, z toho na jedno jedlo: 
a) doplnkové jedlo (desiata)  0,30 €, 
b) hlavné jedlo (obed)   0,66 €, 
c) doplnkové jedlo (olovrant)  0,23 €. 

2. Výška správnej réžie na jedno dieťa za mesiac je 15,46 €. 



3. Rozpis položiek správnej réžie a stravného vypracovalo ekonomické oddelenie Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

4. V prípade zmeny právnych predpisov sa formou dodatku k tejto Zmluve upraví výška 
správnej réžie a stravného tak, aby bola v súlade s platnými a účinnými právnymi 
predpismi. 

 
  

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 140/2006 v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 zostávajú 

nezmenené. 
2. Dodatok č. 5 zmluvy č. 140/2006 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňa 01.02.2011. 
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Rozpis položiek správnej réžie a stravného. 
4. Tento dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho dva pre odberateľa, tri pre 

dodávateľa, jeden pre riaditeľku materskej školy a jeden pre vedúcu školskej jedálne. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 5 zmluvy č. 140/2006 sa dôkladne 

oboznámili, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  
6. Riaditeľka materskej školy a vedúca školskej jedálne podpísaním tohto dodatku 

potvrdzujú, že boli s jeho obsahom oboznámené a zaväzujú sa zabezpečiť v rámci svojej 
kompetencie riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich pre dodávateľa zo zmluvy. 

 
 
V Bratislave dňa 26.01.2011                                                           V Bratislave dňa 26.01.2011 
 
 
 
 
 
 
.............................................                                                            .............................................. 
              dodávateľ                                                                                            odberateľ              
        Ing. Ján Sandtner                                                                         Ing. Michaela Moyzesová 
               starosta                                                                                                 konateľ 
                  v.r.                                                                                                        v.r. 
 
 
 
 
Anna Gubalová 
  riaditeľka MŠ 
         v.r. 
 
 
 
 
Eva Slezáková 
    vedúca ŠJ 
         v.r. 



ŠJ MŠ Pekníkova ul. č. 4, Bratislava  
  

Rozpis položiek správnej  réžie   
  

Položka Suma 
  v € 

Btto mzda za január - december  2010 - 1/2 úväzok vedúca ŠJ X XXX,XX 

Odvody - ZP XXX,XX 

             - SP XXX,XX 

Spolu X XXX,XX 

Priem. mes. cena práce XXX,XX 

Btto mzda za január - december 2009 - kuchárka X XXX,XX 

Odvody - ZP XXX,XX 

             - SP X XXX,XX 

Spolu X XXX,XX 

Priem. mes. cena práce XXX,XX 

Btto mzda za január -  december 2009 - pomocná kuchárka X XXX,XX 

Odvody - ZP XXX,XX 

             - SP X XXX,XX 

Spolu X XXX,XX 

Priem. mes. cena práce XXX,XX 

Btto mzda za október -  december 2009 - pomocná kuchárka X XXX,XX 

Odvody - ZP XXX,XX 

             - SP XXX,XX 

Spolu X XXX,XX 

Priem. mes. cena práce XXX,XX 

Priem.cena práce spolu na 1 mesiac X XXX,XX 

Počet detí vlastných k 31.12.2010 83 

Počet detí v súkromnej MŠ 33 

Počet detí spolu 116 

Podiel v € na 1 dieťa / mesiac 15,46 
  
  

Stravné - potraviny  
  

Položka Suma 
  v € 

Stravné-potraviny  - 1 deň ( desiata 0,30   obed 0,66  1,19 

olovrant  0,23 )   
  
  
  
v Bratislave, 19.1.2011  
Vypracovala : Ing. Dagmar Nackina, v.r.  
  
Schválila : Ing. Zdenka Packová, v.r.  
vedúca ekonomického oddelenia  
  
 


	                                                              DIČ: 2020919120

